ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
της 26ης ΜΑΪΟΥ 2016
Ζητώντας να με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας, ως υποψήφιος
για το Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου στις

επικείμενες εκλογές, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις
για τον ρόλο και την στάση των αιρετών εκπροσώπων μας στα Υ. Σ.
Είναι αυτονόητη η υποχρέωση των εκπροσώπων μας να διασφαλίζουν
με την συμμετοχή τους την ίση αντιμετώπιση όλων των συναδέλφων
και την στήριξη των νόμιμων δικαιωμάτων τους.
Ο θεσμός των αιρετών μελών στα Υ.Σ. είναι μια κατάκτηση του κλάδου
μας και θα πρέπει να προστατεύεται από όλους μας.
Δεν θα πρέπει να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από
οποιονδήποτε και δεν πρέπει να ταυτίζεται και να διαπλέκεται με τον
συνδικαλισμό (όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια για προφανείς λόγους).
Οι δυο θεσμοί θα πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά σε
αρμονική συνεργασία μεταξύ τους, με κοινό στόχο την διαμόρφωση

προτάσεων για την βελτίωση του νομικού πλαισίου και την
αποτελεσματικότερη θωράκιση των Δικαστικών Υπαλλήλων, την ισότιμη
αντιμετώπισή τους αλλά και την αποκατάσταση αδικιών, όπως π.χ. την
κατάργηση του προσφάτως ψηφισθέντος άρθρου 48.
Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν έχουν την δικαιοδοσία
να αποφασίζουν για λογαριασμό των Υ.Σ. Ο ρόλος αυτός ανήκει αποκλειστικά
και μόνο στα αρμόδια κατά περίπτωση Συμβούλια και θα πρέπει να
συντάσσονται ερωτήματα για όλα τα αιτήματα των συναδέλφων.
Σχετικά με τις επιλογές των Δικαστικών Υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης,
στα βασικά κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τους και συνεκτιμούν τα
Συμβούλια : 1) Η συνολική παρουσία και η δραστηριότητα του κάθε
υπαλλήλου στην υπηρεσία του, μέσω των εκθέσεων αξιολόγησης, 2) Τα
τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών), η πιστοποιημένη συμμετοχή σε
επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και η κατάθεση εργασιών και
μελετών που αξιοποιούνται για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των
υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και, 3) Ο χρόνος
υπηρεσίας του καθενός και κατ΄ επέκταση η εμπειρία που έχει αποκομίσει
από την ενασχόληση με τα αντικείμενα εργασίας της κάθε υπηρεσίας,
Θα βοηθούσε σημαντικά η προσθήκη της αυτοπρόσωπης εμφάνισης

ενώπιον των Υ.Σ., όσων υπαλλήλων διεκδικούν θέσεις ευθύνης, από τον
Α΄βαθμό κρίσης και όχι μόνο στον Β΄βαθμό (μετά από προσφυγή) όπως
ισχύει σήμερα. Αυτό θα μπορούσε να προταθεί από τα εκλεγμένα μέλη των
Συμβουλίων και να ζητηθεί η άμεση εφαρμογή του αφού ναι μεν δεν
προβλέπεται αλλά δεν υπάρχει και ρητή απαγόρευση του.
Πιστεύοντας πως μπορώ να υπηρετήσω τον θεσμό
με διαφάνεια, αξιοκρατία και αντικειμενικότητα ζητώ την στήριξή σας.
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